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ABSTRACT

          his study aims to investigate the characteristics of the management of
       vocational high schools based on ISO 9001: 2008 in SMK Negeri 1

Boyolali, which is divided into three focus include (1) How the characteristics of
the school academic policies, (2) How the characteristics of the academic quality
of school policy is, and (3) How the characteristics of manual procedures / quality
assurance administration school at SMK Negeri 1 Boyolali in the implementation
of quality management system ISO 9001:2008. The purpose of this study was to
(1) Describe the characteristics of the school academic policies, (2) Describe the
academic quality of school policy, and (3) Describe quality assurance procedures
manual school at SMK Negeri 1 Boyolali in the implementation of quality
management system ISO 9001:2008. The method used in this study is qualitative
study, data collection technique used are observation, interviews, and
documentation. Analysis of data using qualitative data analysis with interactive
models, and the validity of using triangulation of data sources and triangulation
techniques. Theory of research results (1) The characteristics of policy academic
of school : the achievement vision of school is determined by, the development of
curriculum and teaching programs, the admission of new students, the human
resource developent (HRD), the improvement of infrastructure, and the evaluations
wich conducted in the context of overall improvements in various fields will affect
the completeness of education services at school. (2) The characteristics of the
quality policy academic of school : the quality of education in school determine to
the customer satisfaction. (3) The characteristic of the manual procedures assurance
quality of school : The good management of manual procedures assurance quality
of school can inprove a culture considering the importance of quality assurance
and completion the job description.
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PENDAHULUAN

Paradigma baru manajemen pendidikan sekolah menengah kejuruan me-
nekankan pentingnya otonomi institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas,
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evaluasi, dan akreditasi serta bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas
secara berkesinambungan. Di pihak lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan
masyarakat dan tuntutan persaingan semakin ketat menuntut komitmen yang
tinggi pada penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Pemahaman tersebut
menegaskan perlunya sekolah untuk melaksanakan suatu manajemen mutu
terpadu, termasuk didalamnya sistem manajemen mutu pendidikan yang men-
jamin agar mutu pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat diper-
tahankan dan ditingkatkan sesuai dengan yang direncanakan.

Fenomena menarik dalam penyelenggaraan dunia pendidikan disekolah
yang harus segera memperoleh respon bagi semua jenis sekolah terutama
yang terkait dengan penyiapan sekolah bertaraf internasional di era modern
adalah tersediannya jaminan mutu sekolah saat ini sangat penting, namun
ketersediaan model penjaminan mutu sekolah yang spesifik di Indonesia belum
ada. Ada kecenderungan terutama pada sekolah menengah kejuruan memilih
penjaminan mutu pada model ISO 9001:2008. Model ISO 9001 : 2008 yang
berlaku saat ini, lebih fokus pada sistem manajemen berbasis proses (process
base) yang lebih fleksibel terhadap modifikasi untuk menjamin kepuasan
pelanggan. Keunggulan dari Sistem Manajemen ISO 9001:2008 ini adalah ada-
nya sistem pengukuran kepuasan pelanggan, dibukanya saluran komunikasi
pelanggan, pengukuran sistem kinerja, pengukuran output, item untuk review
manajemen yang lebih baik, dan dipergunakannya audit internal sebagai
rekomendasi proses improvement.

SMK Negeri 1 Boyolali adalah sekolah yang telah melaksanakan manajemen
mutu ISO 9001:2008 sejak tahun 2007. Pengelolaan SMK Negeri 1 Boyolali,
sebagai SMK yang menerapkan standar manajemen mutu ISO 9001:2008 masih
terdapat persoalan-persoalan antara lain : (1) Adanya kecenderungan bahwa
pengembangan program SMK Negeri 1 Boyolali lebih ditentukan oleh minat
masyarakat dan dukungan para pengambil keputusan tanpa memperhatikan
trend kebutuhan tenaga kerja baik dari segi jumlah maupun bidang keahliannya,
Tamatan SMK Negeri 1 Boyolali sangat diharapkan dapat menjadi bagian integral
dan memiliki keunggulan kompetitif, (2) sebagai penggerak roda perekonomian
di Boyolali, namun tamatan SMK Negeri 1 Boyolali belum menunjukkan adanya
perbedaan yang signifikan dalam produktivitas dan pendapatan dibanding
tamatan Sekolah Menegah Atas (SMA) dan yang sederajad .

Tujuan penelitian ini antara lain untuk : (1) Mendeskripsikan karakteristik
kebijakan akademik sekolah, (2) Mendeskripsikan kebijakan mutu akademik
sekolah, dan (3) Mendeskripsikan manual prosedur penjaminan mutu sekolah
di SMK Negeri 1 Boyolali dalam pelaksanaan manajemen ISO 9001:2008.

Manfaat penelitian teoritis terdiri atas : (a) Memberikan pengetahuan
tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di dalam mengelola
Sekolah Menengah Kejuruan, (b) Memberikan pengetahuan bahwa Manajemen
Berbasis Mutu / Manajemen Proses menempati posisi begitu penting dalam
perkembangan manajemen moderen dari proses pendidikan, dikarenakan pada
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umumnya semua produk atau jasa diproduksi atau diserahkan kepada pelanggan
melalui suatu proses kerja atau proses bisnis.

Manfaat Praktis : bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan memberi
manfaat sebagai bahan informasi bahwa Penerapan Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2008 di dalam mengelola SMK secara benar akan memberi manfaat
yang besar pada sekolah menengah kejuruan, bagi stakeholders, Peningkatan
penghargaan masyarakat / pelanggan terhadap mutu jasa pendidikan yang
ditawarkan, antara lain orang tua siswa akan lebih mantap mengirim anaknya
ke SMK tersebut, Siswa akan lebih memacu prestasinya sebagai pelaku proses
produksi, dan Penyedia lapangan kerja lebih memprioritaskan lulusan yang
telah berperilaku kerja proses mutu yang sesuai.

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 adalah standar internasional
untuk sistem manajemen kualitas, ISO 9001:2008 menetapkan persyaratan –
persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu mana-
jemen kualitas, bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi akan memberikan
produk (barang dan/atau jasa) yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Persyaratan – persyaratan yang ditetapkan dapat berupa fisik dari pelanggan,
dimana organisasi yang dikontrak itu untuk menjamin kualitas dari produk –
produk tertentu, atau merupakan kebutuhan dari pasar tertentu, sebagaimana
ditentukan oleh organisasi.

Konsep sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 di sekolah adalah sistem
penyelenggaraan lembaga sekolah yang harus merupakan kegiatan proses,
artinya merupakan kegiatan yang selalu mengalami peningkatan terus menerus
yang dimulai dari munculnya ide ideal lulusan sekolah yang ditargetkan
pengembangan kurikulum, proses pembelajaran yang menggunakan acttive
learning dan kegiatan terus menerus untuk berusaha memuaskan penguna
lulusan / masyarakat. Oleh karena itu, penjaminan mutu menempati posisi
sebagai pengendali agar setiap proses dapat terjaga dan dalam jalur (track)
yang benar

Penelitian Terdahulu, Manfaat penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO
9000 di Sekolah dilaporkan adalah adanya perubahan budaya organisasi dan
pergeseran sikap di staf/SimakBaca secara fonetikanggota terhadap nilai-nilai
yang berorientasi bisnis. Menurut Ayudhya, 2001; Moreland dan Clark, 1998;
Van Den Berghe, 1997, 1998 (dalam Bae, Sang hoon 2007: 252) melaporkan
bahwa pergeseran budaya dan sikap membuat staf menjadi lebih sensitif ter-
hadap kualitas terkait isu dalam proses kerja sehari-hari dan dengan demikian
memungkinkan organisasi untuk lebih baik beroperasi dalam hal kepuasan
pelanggan. Dalam hal proses administrasi, pendekatan yang lebih jelas dan
lebih sistematis untuk operasi pendidikan adalah manfaat lain dari sistem
manajemen mutu ISO 9000 (Zuckerman dan Rhodes dalam Bae, Sang hoon
2007: 252).

Tentang hasil pendidikan sekolah, para peneliti berpendapat bahwa ISO
9000 berhasil mempengaruhi prestasi siswa dan meningkatkan skor tes (Bae,
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Sang hoon 2007: 253). Beberapa faktor kunci dari ISO 9000 di bidang pendidikan
yang mempengaruhi prestasi siswa menurut Ayudhya, 2001; Lo dan Sculli,
1996; Stimson, 2003; Waks dan Frank, 1999 ( dalam Bae, Sang hoon 2007: 253)
adalah : (1) Berorientasi pelanggan pendidikan, program, dan perekrutan staf
akademik, (2) Pengembangan dan peningkatan isi dan desain kurikulum, (3)
Standar metode mengajar berdasarkan praktek terbaik, (4) Evaluasi kinerja
guru dan siswa, dan (5) Memfokuskan kembali kemampuan staf pada pengajaran
dan pembelajaran.

Masalah yang dihadapi setelah dilaksanakanya Sistem Manajemen Mutu
ISO 9000 adalah : Yang sering berulang kali mengangkat dampak negatif adalah
birokratisasi suatu organisasi (Castle, Moreland, Clark, dan seddon, dalam
Bae, Sang hoon 2007: 253 ). Menurut Moreland dan Clark (1998) dan Bevans-
Gonzales dan Nair (2004) (dalam Bae, Sang hoon 2007: 253), melaporkan (1)
beberapa staf merasakan keberatan dan frustrasi yang dapat disebabkan dengan
pendekatan top-down dari ISO 9000, bersama dengan kontrol ketat atas guru
profesional yang bekerja sesuai dengan prosedur standar. (2) Masalah lain
yang dilaporkan adalah dokumen yang cukup banyak dan terus menerus dan
biaya untuk membangun dan memelihara sistem baru. (3) Ketidakmampuan
pendidik untuk sepenuhnya memahami sistem mutu baru telah diakui sebagai
masalah serius (Jones, 1998).

METODE PENELITIAN

Jenis dan desain penelitian : Jenis penelitian merupakan penelitian terapan
kerena mengungkap/mendeskripsikan suatu pengelolaan sekolah kejuruan
berbasis ISO 9001 : 2008 di SMK Negeri 1 Boyolali. Desain penelitian yang
digunakan menggunakan desain deskripsi, alasannya dalam penelitian ini untuk
menemukan fakta dengan interprestasi yang tepat atau untuk mengurai
gambaran deskripsi hasil penelitian..

Lokasi penelitian : Lokasi di SMK Negeri 1 Boyolali, Kabupaten Boyolali,
waktu pelaksanaan tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan 30 Oktober 2011.
Kehadiran peneliti, peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul
data, penganalisis, penafsir sekaligus pelapor (Moleong, 2001 : 219). Data (kata
–kata, tindakan,sumber tertulis, foto, dan lainnya), nara sumber (kepala sekolah,
unit kerja ISO 9001 : 2008, guru, dan siswa)

Teknik pengumpulan data yang digunakan : wawancara mendalam, observasi
dan dokumentasi. Teknik analisa data (pengumpulan data, reuksi data penyajian
data, dan pengambilan kesimpulan). Keabsahan data, Moleong (2001 : 173 –
174) untuk penelitian kualitatif menjamin keansahan data menggunakan antar
lain : perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, kecukupan referen-
sial). Disamping itu juga menggunakan derajat kepercayaan, yaitu : pengujian
credibility dan transferability.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Selama kegiatan penelitian berlangsung secara umum pelaksanaan sistem
manajemen mutu ISO 9001 : 2008 di SMK Negeri 1 Boyolali baik dan memadai,
hal ini dibuktikan dengan adanya temuan - temuan dalam penelitian ini sebagai
berikut :

 Karakteristik Kebijakan Akademik SMK Negeri 1 Boyolali. Kebijakan aka-
demik SMK Negeri 1 Boyolali dalam rangka implementasi sistem manajemen
mutu ISO 9001: 2008, sudah baik dan memadai hal ini ditunjukkan adanya :
Visi dan misi umum sekolah yang merupakan gambaran tentang idealitas yang
dituju dalam bidang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, sekolah sudah
memiliki program pendidikan yang menyangkut gambaran kurikulum dan materi
pelajaran dalam mendukung pembelajaran, memiliki sistem penerimaan peserta
didik baru yang memadai, telah melaksanakan pengembangan Sumber Daya
Manusia (SDM) pendidikan yang menyangkut upaya peningkatan kualitas guru,
serta sekolah telah memprogramkan dan melaksanakan peningkatan sarana
prasarana penunjang pendidikan maupun bentuk kerjasama antara sekolah
dengan dunia usaha / dunia industri dan steakholder. (2)

Karakteristik Kebijakan Mutu Akademik SMK Negeri 1 Boyolali. Kebijakan
mutu akademik sekolah dalam rangka implementasi sistem manajemen mutu
ISO 9001: 2008 yang didalamnya diuraikan tentang kebijakan mutu akademik
antara lain : (1) SMK Negeri 1 Boyolali sudah menetapkan sasaran mutu lulusan,
dan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah, (2) SMK Negeri 1 Boyolali
sudah mengembangkan pengembangan program dan evaluasi sekolah, dan (3)
SMK Negeri 1 Boyolali telah menetapkan dan melaksanakan kebijakan mutu
akademik sekolah pada jaminan mutu yang dikembangkan di internal sekolah

Karakteristik Manual Prosedur Penjaminan mutu SMK Negeri 1
Boyolali.Karakteristik Manual Prosedur Penjaminan mutu dalam rangka
implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008 yang didalamnya
diuraikan tentang : (1) SMK Negeri 1 Boyolali telah menetapkan tim pelaksana
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008, dan sudah di implentasikan
dilapangan. (2) SMK Negeri 1 Boyolali dalam melaksanakan Manajemen Mutu
ISO 9001 : 2008, telah dibuat manual prosedur atau stándar Operasional
Prosedur (SOP) di masing – masing unit kerja. (3) SMK Negeri 1 Boyolali dalam
melaksanakan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008, telah di bentuk tim pelaksana
evaluasi dan tindak lanjut alur pelaksanaan audit serta pengembangan budaya
mengenal pentingnnya kualitas dalam pencapaian kerja.

Karakteristik kebijakan akademik sekolah yang memuat Visi dan Misi
sekolah, dalam mencapai visi tersebut maka sekolah telah menetapkan kebijak-
an akademik antara lain disusunnya program kurikulum serta pengajaran,
sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pengembangan Sumber Daya
Manusia (SDM), peningkatan sarana prasarana, dan evaluasi adalah untuk
menuju kesempurnaan layanan pendidikan di sekolah.
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Dalam mewujudkan visi tersebut sekolah telah menyusun kurikulum
dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) antara lain (1) materi
pelajaran produktif telah di adakan sinkronisasi kurikulum antara program
keahlian dengan Dunia Usaha/Industri (DU/DI), sehingga setelah lulus peserta
didik menjadi tenaga yang produktif yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,
(2) Pendidikan karakter bangsa telah diprogramkan pada silabus dan telah
dituangkan pada Rencana Program Pebelajaran (RPP) pada semua mata pelajar-
an, bertujuan untuk menjadikan siswa yang berakhlak mulia. (3) Pembelajaran
telah menggunakan pengantar bahasa inggris khususnya pada materi pelajaran
produktif untuk mendukung SMK Negeri 1 Boyolali menjadi sekolah bertaraf
internasional.

Dalam penelitian terdahulu Ling Sun (2009) yang berjudul “ Enhance
Academic Study in Vocational Education in China “ ditemukan hasil, bahwa sekolah
kejuruan diperlakukan sebagai sekolah kelas dua, maka sekolah kejuruan
megalami kekurangan guru dan isntruktur yang berkualitas.Untuk mengatasi
kekurangan telah dibuat beberapa saran antara lain : (1) Penurunan keterlibatan
pemerintah dengan sekolah, (2) Pengaturan pengembangan kurikulum dan mem-
berikan proyek riset teknis, (3) Menekankan pengetahuan umum dan akademik
pada industri dan keterampilan kejuruan dengan sinkronisasi / menyelaraskan
sekolah dan perusahaan.

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru sudah menggunakan teknik yang
mendukung tercapainya visi sekolah antara lain : sekolah telah menetapkan
sasaran mutu PPDB yaitu jumlah pendaftar > 500 calon peserta didik baru.
Teknik penerimaan peserta didik baru sebagai berikut (1) Mensosialisasikan
program dan keunggulan sekolah dengan cara presentasi ke beberapa SMP di
kecamatan kota Boyolali, dan (2) Dalam seleksi penerimaan peserta didik baru
menggunakan persyaratan nilai raport tiga semester terakhir di SMP, tes
kopetensi akademik, psikotes / tes kesehatan, dan nilai ujian nasional,
sehingga input siswa di SMK Negeri 1 Boyolali semakin baik.

Sumber Daya Manusia disiapkan untuk mendukung tercapainnya visi
misalnya (1) Tenaga pendidik minimal berijazah S 1 dan minimal 5 % berijazah
S2, (2) Pengembangan SDM di bidang bahasa Inggris dengan penguasaan Toefl
sekolah mengadakan kursus Toelf, (3) Penguasaan IT dengan dilaksanakanya
IHT pada setiap semester, (4) Menugaskan guru untuk mengikuti diklat di DU/
DI, dan (5) Insemenasi/penularan dari hasil Diklat, work shop, dan seminar
kepada semua warga sekolah.

Sarana dan prasarana sudah memadai untuk mendukung ketercapain visi
sekolah antara lain (1) luas lahan sekolah kurang lebih 2 hektar, (2) Ruang
teori dan ruang praktik yang cukup, ruang guru dan ruang Tata Usaha yang
representatif, lapangan olah raga yang luas dan Ruang praktik kewirausahaan
yang cukup, (3) Peralatan Loboratorium pada semua program keahlian yang
cukup, multi media yang memadai.
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 Data yang ada pada dokumen Profil Sekolah dan pengamatan lapangan
peneliti antara lain SMK Negeri 1 Boyolali sebagai berikut : (1) Manajemen :
Memiliki analisis kebutuhan dan rencana pemenuhan, (2) Bangunan : Memiliki
ruang teori yang mencukupi dengan julah siswa yang ada, ruang Kepala
Sekolah, Ruang Pendidik, Laboratorium Bahasa, Ruang Praktik Produktif,
Perpustakaan, Kamar Mandi/WC, Ruang Administrasi, Ruang Unit Produksi,
Ruang Kantin, Lapangan Olah Raga, Tempat Ibadah, Tempat Parkir, Tempat
Rekreasi yang memadai. (3) Infrastruktur : Memiliki jalan, listrik dan daya
penerangan, telepon, hospot, Sumber dan instalasi air bersi, Pembuangan air
hujan dan air kotor, Pengelolaan libah cair dan padat, pagar pengaman komplek
sekolah, pos keamanan dan taman yang memadai. (4) Perabot : Tersedianya
perobot dengan jumlah jenis dan peralatan yang memadai. (5) Peralatan tiap –
tiap ruang yang cukup, dan (6) Buku : Tersedianya buku yang cukup untuk
siswa dan guru. Dari data tersebut diatas maka sara dan prarana telah
memenuhi standar / layak untuk pengelolaan di SMK Negeri 1 Boyolali layak

Karakteristik Kebijakan Mutu Akademik SMK Negeri 1 Boyolali. Karakteristik
kebijakan mutu akademik sekolah merupakan gambaran yang dikehendaki
sekolah dalam mewujudkan mutu internal sekolah, berisi tentang mutu secara
umum mengenai mutu lulusan, mutu penyelenggaraan pendidikan disekolah,
dan sistem jaminan mutu yang dikembangkan di sekolah untuk memenuhi
kepuasan pelanggan internal dan eksternal.

Dalam penelitian terdahulu Nancy Mohr, Alan Dichter (2001) dalam penelitian
yang berjudul “Building a learning organization” mengungkapkan hasil
penelitian bahwa guru yang diberi wewenang untuk membuat keputusan tentang
sekolah mereka, mengenai struktur kelas mereka untuk memberdayakan siswa
dalam proses pembelajaran, mendorong siswa untuk mengambil tanggung jawab
yang lebih besar untuk pendidikan mereka sendiri. Target Pemberdayaan sejati
bukanlah guru tetapi sekolah.

Edward Sallis (206 :23) Rencana mutu / sasaran mutu akan mengantarkan
statemen kebijakan mutu pada pelaksanaan mutu. Ia menunjukkan bagaimana
proses meningkatkan mutu dibuat dan dipertahankan. Tentu saja ia harus
berhubungan baik dengan rencana institusi maupun rencana bisnis, dengan
fokus yang berbeda. Rencana mutu harus memilki tujuan – tujuan yang ber-
kaitan dengan mutu dan dengan metode -metode yang digunakan untuk mener-
jemahkan komitmen manajemen kedalam pelaksanaan. Rencana mutu / sasar-
an mutu harus merinci proyek – proyek peningkatan yang akan dilaksanakan
oleh institusi pendidikan / sekolah. Ini adalah sebuah dokumen penting, dimana
desain utama diwujudkan ke dalam bentuk proyek yang praktis dan teratur.

Pembahasan penelitian ini tentang karakteristik kebijakan mutu akademik
sekolah pada implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 di SMK
Negeri 1 Boyolali ini jika dibandingkan dengan teori yang dikemukakan termasuk
kondisi yang memadai, karakteristik yang telah ada dapat terus ditingkatkan
dan dipelihara, guna meningkatkan mutu pendidikan sehingga kepusan pelang-
gan dapat terpenuhi.
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Karakteristik Manual Prosedur Penjaminan Mutu Sekolah. Karakteristik
manual prosedur penjaminan mutu sekolah berisi tentang prosedur dan alur
urutan implementasi penjaminan mutu, penunjukan penanggung jawab jaminan
mutu, pengesahan draf Kebijakan mutu, penyusunan manual mutu sekolah,
pembentukan tim pelaksana kebijakan mutu serta evaluasi dan tindak lanjut
yang dilaksanakan oleh tim audit.

Angeline H Flowers (2007) dalam penelitiannya berjudul “Distributed Leader-
ship” mengungkapkan salah satu hasil penelitiannya bahwa kepemimpinan
terdistribusi adalah sebuah buku praktis yang melihat bagaimana para pemim-
pin, pengikut, dan situasi mereka memungkinkan perubahan yang efektif di
sekolah mereka. Kepemimpinan terdistribusi tak lain buku pedoman yang berisi
langkah-langkah untuk meningkatkan kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan
terdistribusi adalah bagaimana menyediakan semua pemangku kepentingan
dengan kemampuan berkolaborasi dan berbagi di antara para pemimpin dan
pengikut tentang situasi mereka, sehingga membentuk kembali kepemimpinan
dari dalam ke luar daripada luar masuk.

Pembahasan penelitian ini tentang karakteristik manual prosedur penjamin-
an mutu sekolah pada implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008
di SMK Negeri 1 Boyolali ini jika dibandingkan dengan teori termasuk kondisi
yang memadai, karakteristik yang telah ada dapat terus ditingkatkan dan dipeli-
hara, guna mengembangkan budaya untuk mengenal pentingnta kualitas dan
penjaminan mutu dalam penyelasaian kerja.

SIMPULAN

Pengelolaan sekolah kejuruan berbasis ISO 9001 : 2008 ( Studi Situs di
SMK Negeri 1 Boyolali ). Konsep sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 di
sekolah adalah sistem penyelenggaraan lembaga sekolah yang harus merupakan
kegiatan proses, artinya merupakan kegiatan yang selalu mengalami peningkat-
an terus menerus yang dimulai dari munculnya ide ideal lulusan sekolah yang
ditargetkan pengembangan kurikulum, proses pembelajaran yang menggunakan
acttive learning dan kegiatan terus menerus untuk berusaha memuaskan penguna
lulusan / masyarakat. Oleh karena itu penjaminan mutu menempati posisi
sebagai pengendali agar setiap proses dapat terjaga dan dalam jalur (track)
yang benar. Dalam pengelolaan SMK Negeri 1 Boyolali disimpulkan ada tiga
karaktaristik yang penting dalam implementasinnya.

Karakteristik kebijakan akademik sekolah antara lain (1) Pegelolaan kuri-
kulum dengan baik akan memberi gambaran sekolah itu bermutu atau tidak
dilihat manajemen dan proses pembelajarannya, (2) Sumberdaya pendidikan/
guru akan melaksanakan perannya sebagai guru dengan baik, harus dibekali
kemampuan profesional dan mengajar sesuai dengan keahliaanya, dan (3) Input
siswa berkulitas karena jumlah pendaftar calon siswa baru melebihi sasaran
mutu yang telah ditetapkan oleh sekolah.
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Karakteristik kebijakan mutu akademik sekolah. Mutu akademik sekolah
dapat tecapai karena proses manajemen sekolah dan proses belajar mengajar
dapat berjalan secara efektif dan efisien akhirnya berdampak pada prestasi
siswa.

Karakteristik manual prosedur penjaminan mutu sekolah yaitu terbentuk-
nya unit – unit kerja sebagai tim pelaksana manajemen mutu ISO 9001 : 2008
yang solid sangat membantu proses manajemen sekolah. Manual prosedur
penjaminan tersebut antara lain : (1) Standar operasional prosedur adalah
perangkat administrasi untuk mencapai sasaram mutu yang telah ditetapkan
oleh sekolah, (2) Audit internal adalah bagian dari sistem manajemen mutu
ISO 9001 : 2008 bertugas untuk mengevaluasi program yang telah dilaksanakan
dan bermanfaat untuk menentukan kebijakan sekolah pada tahun pelajaran
berikutnya.

Unit kerja wakil kepala sekolah ketenagaan agar kualifikasi guru ber-
pendidikan S 2 dapat terpenuhi karena sasaran mutu 5 % baru terpenuhi baru
2 %, dan pada semua unit kerja untuk meningkatkan kinerjnya kenera kepuas-
an pelangan rata – rata baru mencapai 25 %.
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